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Sammanfattning 

Bakgrund: Patientinvolvering och patientdelaktighet inom vården har blivit allt mer aktuellt de 
senaste åren. En metod för patientdelaktighet som testats framför allt inom somatisk vård är 
Experience-Based Co-Design (EBCD). 
 
Lokalt problem: Verksamheten har strukturer för att fånga erfarenheter från patienter, men det 
saknas strukturer för att fånga närståendes och personals erfarenheter. Det saknas ett forum där 
patienter, närstående och personal kan mötas och tillsammans arbeta med förbättringar. 
 
Syfte: För förbättringsarbetet, testa metoder från EBCD inom kontexten psykiatrisk heldygnsvård. 
För studien, beskriva deltagares erfarenheter av att involveras i förbättringsarbete utifrån EBCD, samt 
att belysa vad som gör det svårt att engagera patienter i förbättringsarbete. 
 
Metod: Övergripande struktur för förbättringsarbetet är Nolans förbättringsmodell och PDSA. 
Studien utgörs av kvalitativ innehållsanalys av två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. 
 
Interventioner: Metoder från EBCD har anpassats efter kontexten och testats. 
 
Resultat: Att delta i förbättringsarbete utifrån EBCD har varit uppskattat och utvecklande. 
Svårigheter har framför allt varit rekrytering av patienter. 
 
Slutsatser: EBCD går att använda inom psykiatrisk heldygnsvård, modifieringar är nödvändiga. 
Vilka och hur behöver studeras vidare. EBCD påverkar individen och organisationen. För att uppnå ett 
önskat utfall och för att engagera deltagare behöver vissa förutsättningar uppfyllas vad gäller 
strukturer och maktutjämning mellan patienter, närstående och personal. 
 

Nyckelord: Hospitering, kvalitativ innehållsanalys, patientdelaktighet, patientinvolvering, 
triggerfilm 
 



 
 

Summary 

Experience-Based Co-Design a useful approach for psychiatric in-patient care? -
Experiences from a quality improvement project at psychiatric in-patient care in 
Stockholm. 
 

Background: Patient involvement and patient participation within health care has been more and 
more important the last years. One method for patient involvement that has been tested (mostly in 
somatic care) is Experience-Based Co-Design (EBCD). 
 
Local problem: The organization has structures to gather experiences from patients, but there is no 
structure to gather experiences from dependants or staff. There is no forum for patients, dependants 
and staff to meet and together work with improvement. 
 
Aim: For the Quality Improvement project (QIP) try methods from EBCD in the context of psychiatric 
in-patient care. For the study of the QIP describe participant’s experiences of being part of a QIP based 
on EBCD, and highlight what makes it difficult to engage patients in QIP. 
 
Method: The main structure for the QIP is Nolan’s model of change and PDSA. The study consists of 
a qualitative content analysis based on two semi-structured focus group interviews. 
 
Interventions: Methods from EBCD has been adjusted according to the context and then tested. 
 
Result: To participate in a QIP based on EBCD has been appreciated and developing. Difficulties have 
above all been the recruiting of patients. 
 
Conclusions: EBCD is possible to use in psychiatric in-patient care, modifications are necessary. 
Which modifications and how needs to be examined further. EBCD affects both the individual and the 
organization. To achieve asked goals and to engage patients there are some conditions that need to be 
fulfilled according to structures and equalisation of power between patients, dependants and staff. 

 
Keywords: Patient involvement, patient participation, qualitative content analysis, site visits, trigger 
film 
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Inledning 

Syftet med förbättringsarbeten inom vården är att förbättra vården för dem som vården är till för, 
oftast kallas den som tar del av vård för patient. Det låter självklart att i så fall involvera patienten i 
förbättringsarbetet, för vem annars kan veta om insatserna leder till bättre vård för den som berörs? 
Det behöver inte vara stora eller dyra insatser som patienter önskar. En patient har uttryckt vad som 
skulle göra skillnad så här (Steinsaphir & Semius, 2016, s.23):  
 
Ledan när man är inlagd är ofta direkt plågsam. Att spela spel hjälper mot både ångest och 
rastlöshet. Det skulle vara bra om en personal varje kvällspass hade ansvar att plocka fram spel och 
gå runt och samla ihop folk som vill spela. 
 
Personal lägger ofta stor vikt vid den betydelse de själva har för att vård blir till värde för patienten. 
Samtidigt som det inte läggs så stor vikt på det bidrag och inflytande patienter kan ha i 
förbättringsarbete. Personalens delaktighet är liksom patientens och närståendes viktig då de tenderar 
att värdera och prioritera olika delar av kvalitet, vilka alla behövs för att uppnå en god vård 
(Gustavsson, Gremyr, & Kenne Sarenmalm, 2015).  
 
Patientenkäter, brukarråd och fokusgrupper med patienter är olika typer av metoder för att öka 
patienters delaktighet i vården. Den nya patientlagen som kom 2014 (SFS 2014:821) markerar 
tydligare än tidigare patientens rätt till delaktighet och inflytande över sin egen vård och behandling. I 
en rapport från Myndigheten för vård och omsorg (2017) framkommer att patientens ställning inte 
stärkts efter att lagen införts utan att den är oförändrad eller kanske till och med något försvagad. 
Metoder för att öka patienters delaktighet har oftast haft fokus på att samla in patienters synpunkter 
på vården som de har erbjudits, men det är fortfarande personal inom vården eller professionella 
analytiker på enkätföretag som gör analysen av svaren. Patientpåverkan blir det viktiga snarare än 
patienters erfarenheter/upplevelser. För att designa en god vård (service av vård) behöver patienters 
upplevelser och erfarenheter tas till vara, precis på samma sätt som kunders upplevelser tas till vara av 
företag som erbjuder servicetjänster (Bate & Robert, 2007).  

Patientinvolvering i vården 

Patientinvolvering är inte ett enhetligt begrepp och forskningen har olika fokus och intresseområden. 
Snyder och Engström (2016) beskriver i sin översiktsartikel forskning av patientinvolvering i vården. 
De identifierar tre huvudområden; involvering i beslutsfattande, involvering i levererande av vård 
(oftast egenvård) samt involvering i utveckling. Kan, vill och ska alla patienter involveras är en fråga 
som de lyfter i slutet av sin artikel. Patientinvolvering inom psykisk hälsa (mental health) finns inte 
med i deras översyn. Brukarråd finns inom Stockholms läns landsting samt hos Hälso- och 
sjukvårdens förvaltning i Stockholms län, vilket utgör en typ av patientinvolvering. 
 
Personcentrerad vård (patientcentrerad vård) är ett sätt att tänka kring ökad patientinvolvering i det 
enskilda patientmötet och är ett begrepp som fått genomslag framför allt de senaste 25 åren. Ett 
uttryck som väl definierar tanken bakom begreppet är ”Nothing about me without me” (Delbanco et 
al., 2001). Personcentrerad vård består av flera dimensioner, dels respekt för den enskildes 
värderingar, preferenser och behov, dels att vård/stöd ska erbjudas fysiskt och psykiskt, dels vilka som 
bör involveras i vården (exempelvis vänner och familj) samt vikten av utbildning, kommunikation och 
information (Gerteis, 1993). I rapporten Crossing the Quality Chasm (Institute of Medicine 2001) lyfts 
sex dimensioner av kvalitet som hälso- och sjukvård bör leva upp till. Den sista dimensionen är att 
vården ska vara patientcentrerad. I rapporten förtydligas att patientcentrering bör överväga patienten 
som kontrollinstans över de beslut som rör hens vård. Patientens värderingar bör genomsyra alla 
beslut som tas inom och av vården (Institute of Medicine 2001). 

Patientinvolvering i förbättringsarbeten inom vård 

Förbättringsarbete i vården utgår många gånger från microsystemet och för att få en bild av hur det 
fungerar eller inte fungerar är det viktigt att involvera de som finns i microsystemet i 
förbättringsarbetet. Dessa personer är de som bäst vet vad som behöver förändras och vad som skulle 
innebära en förbättring (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007). Inom vården är oftast patienten den 
person som microsystemet utgår ifrån. 
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Patientinvolvering måste anpassas efter sammanhanget och de förutsättningar som finns. En lösning 
passar inte alla patienter/verksamheter. För att lyckas med patientinvolvering i förbättringsarbete är 
följande viktigt att ta i beaktande (N. Armstrong, Herbert, Aveling, Dixon-Woods, & Martin, 2013): 

1. Tydlighet i skälet till patientinvolvering (ingen falsk agenda)  

2. Ta reda på vilken modell som passar bäst utifrån specifika förutsättningar/kontext  

3. Tydlig roll- och ansvarsfördelning för deltagande patienter  

4. Meningsfull involvering (så tidig involvering som möjligt, bra kommunikationsvägar och icke-

hierarki) 

Utmaningar som lyfts i litteraturen är att göra delaktigheten värd ansträngningen, förbereda patienter 
och personal, hitta möjliga lösningar och slutligen nå fram till ett avslut (Greenhalgh, Humphrey, & 
Woodard, 2011). Patientinvolvering leder inte automatiskt till ökad kvalitet på service. Patienter och 
personal har också olika sätt att förstå patientinvolvering på. Viktigt att ha kontroll på är att personal 
inte styr patientinvolveringen för det kan begränsa förändringens inverkan (Fudge, Wolfe, & McKevitt, 
2008; Nelson et al., 2007; Norman, 2015). 

Lärande inom förbättringsarbete 

Lärande är en viktig del i förbättringsarbete och en hörnsten för hållbart förbättringsarbete. Att göra, 
reflektera, känna och tillsammans med andra verbalisera sina erfarenheter lyfts som betydelsefullt för 
lärande i allmänhet och i förbättringsarbete i synnerhet (Norman, 2015; Weick, 2009). För att lära 
något nytt krävs att sättet som målet uppnås på är annorlunda än tidigare. Det är möjligt att nå ett 
nytt/ändrat mål utan att för det ha ändrat sättet att göra det på. Resultatet av en aktivitet kan bli 
annorlunda (bättre) utan att ett lärande har uppnåtts (Ellström, 2010; Weick, 2009). 
Förbättringsarbete har som mål att ändra sättet som målet uppnås på för att på så sätt påverka 
resultatet. Processen ska förändras och på så sätt förhoppningsvis leda till bättre resultat. Ibland blir 
resultatet ett annat än det förväntade, vilket kan leda till ett större lärande än ett lyckat resultat 
(Nelson et al., 2007). 
 
Plan-Do-Study-Act (PDSA) (Langley, 2009) och Kolbs lärcykel (Kolb, 2014) har samma hörnstenar om 
än formuleradepå olika sätt. PDSA, på svenska PGSA, står för: Planera, Göra, Studera och Agera. Kolbs 
lärcykels fyra delar är: Konkreta upplevelser, Reflektion och observation, Abstrakt tänkande och Aktivt 
experimenterande. PDSA är flitigt använt inom förbättringsarbete och kan bidra till lärande. Samtidigt 
finns det risk att lärandet uteblir om användaren inte kan värdera när PDSA används i ett komplext 
alternativt enklare sammanhang. En förutsättning för lyckad användning av PDSA är förståelsen för 
hur det kan användas i olika sammanhang och förståelsen för vilket sammanhang som föreligger 
(Reed & Card, 2016).  

Experience-Based Co-Design (EBCD) 

Inom National Health Service (NHS) i England påbörjades under början av 2000-talet ett arbete med 
att ta in idéer och metoder från tjänstedesign och Experience- Based Design in i processen att förbättra 
vården. Stora multinationella företag hade då länge använt sig av dessa metoder i sitt arbete att 
förbättra service/tjänster till sina kunder (Bate & Robert, 2007). I en tidig artikel på temat används 
begreppet Experience-Based Design som dock snabbt utvecklas till Experience-Based Co-Design (Bate 
& Robert, 2006; Bate & Robert, 2007). Experience-Based Co-Design (EBCD) har som grund att vården 
ska utvecklas utifrån upplevda erfarenheter för att göra framtida erfarenheter av vård bättre än de 
tidigare erfarenheterna. Patienter, personal och närstående förväntas delta och medverka på helt lika 
villkor i förbättringsarbetet. Vilket kan leda till meningsfulla och hållbara förbättringar inom sjukvård. 
Samt att lärande och samarbete inom microsystemet fördjupas (Bate & Robert, 2006; Bate & Robert, 
2007; Maher & Baxter, 2009).  
 
Flera författare från olika delar av världen, inklusive Sverige, beskriver sina arbeten med EBCD i 
somatisk sjukvård. De flesta har följt den process som tagits fram på NHS vilket är en ganska lång 
process över tid, minst tolv månader, men ofta längre. Erfarenheterna av EBCD är överlag positiva, att 
metoden är tidskrävande nämns som ett negativt inslag i vissa artiklar. Framför allt då tiden som går 
åt till att inhämta och sammanställa patienters erfarenheter som är en viktig del i metoden och ligger 
till grund för den film som används i co-designgrupperna (Bate & Robert, 2006; Bate & Robert, 2007; 
Boaz et al., 2016; Lindqvist & Tishelman, 2016; Locock et al., 2014).  
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Ett par studier har tittat på möjligheten att korta tiden för förberedelsearbetet, då patienters 
erfarenheter samlas in. Bland annat har nationella register använts som grund för att beskriva 
patienterfarenheter. I detta fall består det nationella registret av video – och ljudinspelningar med 
patienter som har samlats in och analyserats av the Health Experiences Reasearch Group (HERG) vid 
universitetet i Oxford (Locock et al., 2014). Tanken med att använda patientberättelser med patienter 
från den egna verksamheten grundar sig i igenkänning och att upplevelsen tros bli starkare och ge 
större påverkan. I studien av Locock et al. (2014) visar det sig att personalens upplevelse av filmen och 
den påverkan den har i stort sett är lika oavsett om det är en patientfilm från egna verksamheten eller 
ifrån nationella register. Detta kan således vara ett sätt att korta tiden för EBCD-förberedelserna. I ett 
svenskt projekt inom palliativ cancervård ”DöBra” (Lindqvist & Tishelman, 2016) har anpassningar 
gjorts i just denna del av EBCD för att på så sätt att minska tidsåtgången.  
 
När det gäller psykiatrisk vård blir mängden vetenskapliga artiklar färre. Det som lyfts fram är att det 
finns behov av att modifiera delar i EBCD för att få det att passa till psykiatrisk vård. Framför allt 
poängteras anpassning för att skapa förtroende och tillit hos patienter så de känner sig trygga i 
situationen. Det kan handla om tiden sedan patienten var inlagd, stöd runt omkring under processen 
och anpassad information (Larkin et al., 2015; Springham & Robert, 2015). De anpassningar som 
beskrivs är ofta personalintensiva och tidskrävande. 

Lokalt problem 

Det gap som identifierats i samband med detta förbättringsarbete är en önskan om att engagera 
patienter och närstående i förbättringsprocessen på ett mer integrerat sätt än vad verksamheten lyckas 
med idag. Strukturer finns, hos verksamheten, att inhämta synpunkter från patienter på deras 
upplevelse av vården som erbjuds vid den psykiatriska heldygnsvården, mer utförlig beskrivning av 
detta under rubriken ”Kontext”. Dock saknas struktur för att fånga närståendes och personals 
synpunkter. Vidare finns inget forum där patienter, personal och närstående gemensamt och 
tillsammans kan reflektera över de synpunkter som inkommit och tillsammans komma med idéer om 
vad som behöver prioriteras och hur man konkret kan gå till väga för att genomdriva de förändringar 
som anses vara viktigast. 
 
Verksamheten vill testa metoder från EBCD för att öka patient- och närståendeinvolveringen i 
förbättringsarbeten. Den kunskap som finns om och hur metoderna bör anpassas utifrån kontexten 
(psykiatrisk vård) är begränsad och det är svårt att förutsäga utfallen av de anpassningar som 
verksamheten valt att göra. Den begränsade mängd vetenskapliga artiklar som berör anpassning till 
psykiatrisk heldygnsvård beskriver anpassningar som är resursmässigt krävande (Larkin et al., 2015; 
Springham & Robert, 2015) och detta i sig bildar ytterligare ett gap mellan användning av EBCD och 
möjliga resurser som finns till hands. Samt innebär att de anpassningar som studerats tidigare inte är 
aktuella att pröva inom verksamheten där detta förbättringsarbete genomförs. 

 
Global Aim Statement 
För att ha en tydlig riktning genom förbättringsarbetet har ett Global Aim Statement (Nelson, 2007, p. 
294) formulerats: 
Vi vill utveckla processen att tillsammans med patienter och närstående fånga och prioritera 
förbättringsidéer inom heldygnsvården på Norra Stockholms psykiatri. Processen börjar med att 
stimulera medarbetare till att tänka på förbättringsidéer. Processen slutar med att 
förbättringsarbete prioriteras och genomförs tillsammans med patienter och närstående. 
Genom att arbeta med den här processen hoppas vi fånga fler förbättringsförslag från medarbetare, 
engagera medarbetare i vikten av förbättringsarbete, samt förbättra samarbetet mellan patienter, 
personal och närstående när det gäller att förbättra omsorg och vårdmiljö för de som vistas på 
klinikens heldygnsvårdsavdelningar (patienter, närstående, personal). 
Det är viktigt att arbeta med det här nu för vi har noterat att vi inte samarbetar med patienter, 
närstående och personal kring förbättringsidéer och att vi därför inte får bästa möjliga 
omhändertagande. 

Syfte för förbättringsarbetet och studien 

Går det att hitta ett sätt att använda EBCD inom psykiatrisk vård, som inte blir för krävande i tid och 
resurser, men som ändå bidrar till att patienter, personal och närstående deltar i förbättringsarbete på 
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lika villkor utifrån ambitionen med EBCD? Utifrån denna fråga som väckts har nedanstående syfte för 
förbättringsarbetet och studien utkristalliserat sig. 

Syfte förbättringsarbete 

Att undersöka om metoder från EBCD är användbara inom psykiatrisk heldygnsvård. 
 
Frågeställningar: 
Går det att använda delar av EBCD inom psykiatrisk heldygnsvård? Vilka och hur? 
Hur fungerar hospitering som ett sätt att göra observationer enligt EBCD?  
Kan rapport från patientforum användas för att samla patienterfarenheter som grund för triggerfilm? 
På vilket sätt kan en triggerfilm anpassas för att passa psykiatrisk heldygnsvård? 
 
Mål förbättringsarbete:  
Målen förväntas vara uppnådda i slutet av projekttiden mars/april 2017. 

- Att hospitering testats som ett sätt att samla in personals erfarenheter enligt EBCD. Mål: 9 av 9 

avdelningar deltar. 

- Att anpassad film tas fram för att användas i co-designgrupp där personal och patienter deltar 

enligt EBCD. Mål: Minst en film. 

- Att co-designgrupper enligt EBCD med patienter, närstående och personal genomförs. Mål: 3 

grupper. 

Vetenskapligt syfte 

Beskriva deltagande personers erfarenheter av att involveras i förbättringsarbete inom verksamheten 
utifrån metoder från EBCD, samt få en bild av svårigheterna med att engagera patienter i 
förbättringsarbete. 

Metod och studiemiljö 

Kontext 

Norra Stockholms psykiatri (NSP) är Stockholms största vuxenpsykiatriska klinik med drygt 900 
medarbetare. Kliniken är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Drygt 12 000 patienter 
(från 18 år och uppåt, ingen övre åldersgräns) får vård på kliniken varje år. Vården ges i både öppen- 
och heldygnsvård och inbegriper alla psykiatriska diagnoser (från depressioner och ångestproblem, till 
psykossjukdomar). Förbättringsarbetet och studien skedde inom klinikens heldygnsvård, alla 
avdelningar erbjöds att delta. Heldygnsvården består av nio avdelningar med delvis olika inriktning 
och uppdrag. Alla avdelningar ligger på St. Görans sjukhusområde på Kungsholmen i Stockholm. 
Vårdval psykiatri i Stockholm innebär att de som vårdas på avdelningarna kan komma från hela 
Stockholms läns sjukvårdsområde. Det kan också innebära att patienter har sin öppenvårdskontakt på 
en annan psykiatrisk klinik än NSP, vilket bland annat påverkar samarbete mellan heldygnsvård och 
öppenvård. Under 2016 (1/1-20/12) hade 3 636 patienter vårdats inom heldygnsvården. I snitt hade 
patienterna vårdats mellan 4-13 dygn. Spridningen var stor, från en enstaka dag till många månader 
(Norra Stockholms psykiatri, 2016).  
 
Avdelningarna är organiserade utifrån vårdkedjor där ambitionen är att hålla ihop vården mellan 
heldygnsvård och öppenvård. Vårdkedjorna innebär bland annat att avdelningarna har olika uppdrag 
avseende psykiatriska diagnoser, men även avseende vilka av klinikens öppenvårdsenheter som man 
primärt samarbetar med utifrån öppenvårdsenheternas geografiska placering. I samband med 
privatisering av psykiatri i Stockholm innebär det också att en av avdelningarna primärt arbetar mot 
en privat vårdgivare som bedriver öppenvård inom ett specifikt geografiskt område. Avdelningarna har 
olika antal vårdplatser, som delvis är kopplat till uppdrag, men även är styrt av avdelningens fysiska 
förutsättningar. Visst mått av samarbete finns mellan avdelningar exempelvis att överläkare kan täcka 
för varandra eller att man ibland ”kopplar” sjuksköterska på natten, det vill säga att en sjuksköterska 
ansvarar för flera avdelningar. Några avdelningar hade nyligen startat ett projekt med en 
bemanningsansvarig som hanterar bokning och planering av timanställda för de involverade 
avdelningarna gemensamt. 
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Tabell 1. Sammanställning över de olika avdelningarnas antal vårdplatser och uppdrag. 
Avdelning Uppdrag Vårdplatser 

3 Patienter med psykossjukdom med öppenvård 
hos privat vårdgivare 

14 

4 Patienter med psykossjukdom främst med 
öppenvårdskontakt i centrala Stockholm 

14 

5 Patienter nyinsjuknade i psykossjukdom 12 + 1 (självvald inläggning) 
6 Patienter med psykossjukdom främst med 

öppenvårdskontakt i västra Stockholm 
14 

23 Äldrepsykiatrisk avdelning, främst patienter 
över 65 år (somatisk samsjuklighet vanligt) 

16 

24 Allmänpsykiatrisk avdelning för patienter 
främst med diagnos ångest och 
personlighetssyndrom 

15 + 1 (självvald inläggning) 

25 Allmänpsykiatrisk avdelning för patienter 
främst med diagnos affektiv sjukdom och 
autismspektrumtillstånd 

16 

51 Patienter med självskadebeteende och 
utåtagerande främst emotionellt instabil 
personlighetsstörning och 
autismspektrumtillstånd 

16 + 1 (självvald inläggning) 

53 Patienter med bipolär sjukdom 17 

 
Avdelningarna leds av en enhetschef och en medicinskt ansvarig överläkare. Personalen består framför 
allt av omvårdnadspersonal (sjuksköterskor och skötare). Kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnast 
och psykolog finns tillgängligt för avdelningarna i varierande omfattning. Utöver överläkare finns ett 
varierande antal underläkare (läkare före AT-tjänst, AT-läkare och/eller ST-läkare) på avdelningarna. 
De kan vara där kortare eller längre perioder (från några veckor till flera månader). Totalt (exklusive 
timvikarier) är det ett 30-tal omvårdnadsheltidstjänster dagtid per avdelning. På de flesta avdelningar 
är det några fler skötare än sjuksköterskor. 
 

 
 

Figur 1. Aktörer som finns på en heldygnsvårdsavdelning inom NSP. 
 
Ett par av avdelningarna har drivit ett projekt ”Medarbetare med brukarerfarenhet” (MB) med fokus 
på att erbjuda ett större utbud av aktiviteter till de patienter som vårdas i heldygnsvården. På en 
avdelning är det nu en permanent resurs i personalgruppen. NSP har patientforum på alla avdelningar 
en gång per vecka. Patientforum innebär att alla patienter som vårdas på enheten den dagen bjuds in 
till att delta i patientforum där de kan lyfta synpunkter och idéer kring verksamheten. Patientforum 
leds av brukarinflytande samordnare (BISAM) som har egen erfarenhet av psykisk sjukdom. 
Synpunkter samlas in och återkopplas till enhetschefer. Alla träffar dokumenteras av BISAM i direkt 
anslutning till mötet. En gång per termin sammanställs och analyseras träffarna i en rapport 
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(Steinsaphir & Semius, 2016). I samband med utskrivning erbjuds patienter att fylla i en 
utvärderingsenkät där det finns möjlighet att komma med idéer och förslag. 

Projektgruppen 
Deltagarna i projektgruppen hade själva anmält intresse för att delta och bestod av tre enhetschefer 
inom heldygnsvård, en skötare samt en projektledare. Ett långt resonemang fördes med BISAM om 
patientinvolvering i projektgruppen. Som idén för arbetet var vid tillfället då gruppen bildades 
bedömdes det att en patientrepresentant inte skulle uppleva meningsfullhet i att delta. I efterhand när 
det visat sig att projektet tagit en annan riktning hade det varit av stort värde att ha med en 
patientrepresentant.  Detta diskuteras vidare senare i uppsatsen. 

Metod, förbättringsarbete 

Förbättringsarbeten tar ofta utgångspunkt i Nolans förbättringsmodell (Langley, 2009). Tre frågor 
bildar grunden för hur idéer testas med hjälp av PDSA-hjul. Detta förbättringsarbete har också startat 
i Nolans förbättringsmodell. Svar på de olika frågorna går att finna i olika delar av arbetet, se nedan. 

1. Vad är det vi vill uppnå? – Syftet för förbättringsarbetet 

2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? – Mätningar som ska göras 

3. Vilka förändringar kan vi göra för att uppnå en förbättring? – Metod/idéer att testa 

 
Figur 2. Förbättringsarbetets PDSA-hjul som delvis pågått parallellt. 
 
Flera PDSA-hjul har följt när idéer för förändring har testats (figur 2) och även under planeringsfasen. 
Eftersom flera olika idéer har testats har flera parallella PDSA-hjul snurrat samtidigt. Beskrivning av 
PDSA-hjulens utfall återfinns i uppsatsens resultatdel. 

Förbättringsarbete enligt EBCD 

Förbättringsarbetet och studien beskrivs med utgångspunkt i EBCD (Bate & Robert, 2007). EBCD 
fokuserar på erfarenheten/upplevelsen av en tjänst (service) med syfte att skapa/designa mänskliga 
erfarenheter i istället för att designa en process eller ett system.  
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Figur 3. Processen i Experience-Based Co-Design fritt efter Bate & Robert (2007) 
 
Modellen har skapats utifrån ett quality improvement (QI) projekt vid National Health Services (NHS) 
i England. Projektet var pilot för att testa modellen som beskrivs nedan. EBCD bygger på teorier och 
modeller från tjänstedesign och ”user experience” vanliga utgångspunkter för utvecklingsarbete inom 
stora företag där kunden är den viktigaste källan till kunskap (Bate & Robert, 2006; Bate & Robert, 
2007). Patienter och närstående är lika viktiga i processen att skapa bättre erfarenheter av vård som 
personal är. Inflytandet är lika från alla intressenter och syftar till ett gemensamt skapande, co-design. 
Patienter och personal är med och verifierar att planerade insatser är av betydelse för dem. Inom 
EBCD används och rekommenderas olika metoder från tjänstedesign. Exempel på metoder från 
tjänstedesign som många inom vården känner till är kundresor (patientresor)1. Triggerfilmen är också 
ett exempel på en metod från tjänstedesign. I den ursprungliga modellen (Bate & Robert, 2007) 
används djupintervjuer med patienter, som filmas och som sedan klipps ihop till en så kallad ”trigger 

film”. Filmen bildar en variant av en narrativ berättelse 
(Bate & Robert, 2006; Bate & Robert, 2007) som inleder 
gruppträffar (co-design möten) där patienter, personal och 
närstående gemensamt arbetar för att identifiera viktiga 
förbättringsområden och idéer för hur patientupplevelsen av 
vård kan förbättras. Filmens syfte är att ge en beskrivning av 
vården inom verksamheten som berör känslomässigt. 
Filmen ligger till grund för att samla erfarenheter från 
berörda och via co-designmöten komma överens om vilka 
”touch points” (Bate & Robert, 2007) som bör prioriteras 
och hur upplevelsen av dem kan förbättras. Touch points 
definieras som emotionally significant points. Vad som 
skulle kunna vara en bra svensk översättning kan 
diskuteras, men beröringspunkter skulle vara en idé. Det 
handlar om att ta upp frågor som engagerar känslomässigt 
utifrån upplevd erfarenhet av en tjänst. I det här 
förbättringsarbetet vård inom psykiatrisk heldygnsvård. 

Exempel på touch points skulle i figur 4 vara ”Inskrivningssamtal” och ”Läkarsamtal”. Personalen 
följer den kliniska processen och vet vad de ska göra, patienten har en känslomässig upplevelse 
kopplad till denna del i processen som kan tyda på att det som händer här inte är optimalt för 
patienten.  

                                                             
1 På www.kingsfund.org.uk finns en verktygslåda med tips och idéer för de olika faserna i modellen. 
 

Figur 4. Exempel på touch points. 
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Faser i EBCD (se figur 5): 

1. Planera för projektet 

2. Samla personals erfarenheter/upplevelser genom observerande 

fältarbete och djupintervjuer 

3. Samla patienters och närståendes erfarenheter/upplevelser 

genom observation och narrativa, filmade berättelser 

4. Samla personal, patienter och närstående till ett första möte (co-

designmöte). Det inleds med en ”trigger” film på 20-30 minuter, 

där patienter beskriver sin erfarenhet/upplevelse av en tjänst. 

Efter det tillsammans identifiera prioriteringar för förändring 

och förslag på insatser. 

5. Fortsatt förbättringsarbete i små grupper som följer punkt 3-5 

6. Sista fasen, aktivitet för firande och återblick 

Förbättringsarbetet på NSP 
Förbättringsarbetet följde processen för EBCD som Bate och Robert 
(2007) beskriver i stora drag, men med en del anpassningar för att 
försöka skapa förutsättningar för att modellen skulle vara användbar 
inom det kontext där förbättringsarbetet bedrevs.  Figur 6 beskriver hur 
processen sett ut på NSP.  
 

 
 
Figur 6. Processen för förbättringsarbetet på NSPs heldygnsvårdsavdelningar. 
 
Nedan beskrivs de olika faserna inom projektet mer i detalj, de anpassningar/avsteg från 
ursprungsmodellen som gjorts illustreras i figur 8. 

Fas 1 – planera för projektet 
Maj 2016 
För att få idéer till vad förbättringsarbetet skulle ha för fokus bjöds medarbetare med olika funktioner 
och uppdrag inom NSP in till ett brainstormingsmöte. I mötet deltog chefsöverläkare, kommunikatör, 
brukarinflytandesamordnare, inflytandesamordnare med närståendekompetens, enhetschef för en 
heldygnsvårdsavdelning samt projektledare (sektionschef för fyra öppenvårdsenheter). Tillsammans 
brainstormades kring olika tankar om gap/problem inom kliniken som efter en del sorterande och 

Figur 5. Faserna i EBCD. 
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reflekterande landade i att det finns ett gap mellan bra och fungerande arbetssätt på en avdelning som 
inte sprids till andra avdelningar. Idén om hospitering som ett sätt att sprida goda idéer mellan 
enheter och utveckla förbättringsarbete inom kliniken väcktes. Här började förbättringsarbetet som 
senare utvidgades till att testa metoder från EBCD i psykiatrisk heldygnsvård utifrån det identifierade 
gapet mellan insamlade patienterfarenheter och användning av dessa erfarenheter på ett strukturerat 
sätt tillsammans med patienter, närstående och personal. Idén presenterades för verksamhetschef 
samt för enhetschefsgruppen (där deltar alla enhetschefer inom klinikens heldygnsvård). Då alla 
intressenter gav bifall fortsatte planeringen med tillsättandet av en projektgrupp.  
 
Tillsammans har projektgruppen använt SWOT-analys, framför allt de delar som handlar om inre 
processer, som ett verktyg att försöka förutse vilken information som behövdes tas fram och till vem 
för att projektet skulle gå så smidigt som möjligt (Armstrong, 1982). Exempelvis identifierades 
svagheter i form osäkerhet vad som är syfte och vad var och en förväntas göra. Projektgruppen tog 
fram information muntligt och skriftligt utifrån de svagheter som identifierades. Styrkorna handlade 
framför allt om kraften i goda exempel och ledde till att deltagande var frivilligt och inte obligatoriskt. 
Kommunikationsplan och intressentanalys togs fram som stöd för att få en överblick. Projektledaren 
hade nytta av att använda fiskbensdiagram som ett sätt att sammanställa tankar kring svårigheter som 
uppkommit under projektgruppens möten (Ishikawa, 1990; Tonnquist, 2014). Flödesschema och 
GANNT-schema var en del i förberedelserna och i det löpande arbetet med projektet (Tonnquist, 
2014). Exempel på hur GANNT-schemat såg ut en bit in i projektet (figur 7). Eftersom förutsättningar 
ändrades under arbetets gång har schemat justerats och varit dynamiskt. 
 

 
Figur 7. Exempel på GANNT-schema från förbättringsprojektet. 
 
September 2016 
Medarbetare informerades om första delprojektet hospitering, se beskrivning nedan under rubriken 
samla personals erfarenheter/upplevelser. 

Fas 2 - samla personals erfarenheter/upplevelser 
Oktober 2016 till januari/februari 2017 
I detta förbättringsarbete testades om hospitering kan användas som metod för att samla personals 
erfarenheter. Hospitering i det här projektet innebar att medarbetare (sjuksköterska eller skötare) 
besökte och följde med en arbetsdag på en annan avdelning än där medarbetaren vanligtvis arbetar.  
Den som hospiterade förväntades aktivt delta i arbetet så mycket som möjligt, det vill säga inte bara 
observera. Före hospiteringen gicks tillsammans med chef igenom vad fokus skulle vara på under 
hospiteringen och vilka förväntningar som fanns. Fokus kunde variera beroende på vem som 
hospiterade och vart. Sista halvtimmen/timmen på hospiteringen förväntades den som hospiterat att 
sätta sig ner och reflektera över hospiteringen och sammanfatta sina tankar om vad hen tar med sig till 
sin egen verksamhet. Var det två som hospiterat tillsammans gjordes lämpligen detta ihop. Checklista 
fanns som stöd. Exempel på frågor i checklistan: Vad var det viktigaste du fick med dig från 
hospiteringen? Vilka idéer på förbättringar på din egen enhet fick du med dig? 
 
Alla avdelningar hade två dagar/hospiteringsvecka när de kunde ta emot kollegor från andra 
avdelningar, tisdagar och torsdagar. Tiden för hospiteringen var kl 7-14. Projektgruppen 
rekommenderade att hospitering skedde på en avdelning som skiljde sig åt från den där medarbetaren 
vanligen arbetade. Det var upp till enhetschefen att avgöra om ersättare behövdes. 

Fas 3 - samla patienters och närståendes erfarenheter/upplevelser 
2016 och 2017 
Eftersom EBCD mestadels är testat inom somatisk sjukvård behövs modifieringar och särskilda 
hänsynstaganden när den används inom psykiatrisk vård (Larkin et al., 2015).  

Vecka 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aktivitet LEDIG

Hospiteringsveckor

Mätningar löpande

Baslinjemätning (nulägesbeskrivning)

Enkäter chefer lämna ut

Enkäter chefer sammanställ

Enkäter personal som hospiterat

Fokusgruppsintervjuer/enskilda intervjuer

Protokoll patientforum

Co-designgrupper
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I en av de få artiklar som beskriver EBCD i psykiatrisk vård har anpassningen bestått i att de patienter 
som bjudits in att delta inte varit inlagda de senaste 18 månaderna för att göra det så tryggt som 
möjligt att delta (Springham & Robert, 2015). Patienterfarenheter i förbättringsprojektet på NSP 
fångades upp i sammanställning från patientforum (Steinsaphir & Semius, 2016). Bedömningen var 
att patienter här hade möjlighet att delta och komma med synpunkter utan att riskera att detta 
påverkar deras tillfrisknande och sjukdomstillstånd. Tanken var att fånga synpunkter från patienter 
under tiden att de är inlagda. Synen på upplevelsen av att vårdas på avdelning borde förändras 18 
månader efter utskrivning och därmed ge en annan bild av upplevelser och touch points. En annan 
intention var att korta tiden för förbättringsprojektet då insamlandet av patienters erfarenheter ofta 
tar runt sex månader (Locock et al., 2014) 
 
December 2016 
Datum för co-designgrupper bokades. Information till personal och chefer förbereddes. 

Fas 4 - samla personal, patienter och närstående (co-designgrupp) 
Mars-april 2017 
Det finns exempel från England där man använt nationella filmer istället för att göra filmer lokalt och 
det har inte påverkat utfallet negativt (Locock et al., 2014). Inom det svenska projektet ”DöBra” har en 
anpassad film använts (Lindqvist & Tishelman, 2016). Där har fotografier som närstående, patienter 
och personal tagit av vårdmiljöer/situationer använts och tillsammans med citat från intervjuer bildat 
en film. Eftersom att intervjua patienter valdes bort i det här förbättringsprojektet bestod filmen av 
personals erfarenheter som samlats in via hospitering och patienters erfarenheter från 
sammanställningen av patientforum (Steinsaphir & Semius, 2016). Erfarenheterna sammanställdes i 
skriftliga citat som ljud- och bildsattes. Kommunikatör vid NSP var behjälplig i att producera filmen. 
Projektledare tog fram citat utifrån analys av erfarenheter av hospitering och sammanställningen från 
patientforum.  
 
Personal tillfrågades om att delta i co-designgruppen och de som visade intresse för att delta i co-
designgruppen fick muntlig och skriftlig information (se bilaga 1). Information till patienter och 
närstående sattes upp på heldygnsvårdsavdelningar. BISAM och inflytandesamordnare (ISAM) 
förmedlade också information till patienter och närstående. Även här fick de som visade intresse av att 
delta skriftlig och muntlig information. Två co-designgrupper med deltagare med olika erfarenhet 
hölls.  Totalt var det 4-5  deltagare per tillfälle. Deltagare var BISAM, medarbetare med 
brukarerfarenhet (MB), närstående, personal inom kliniken samt projektledare som mötesledare. 
Patient med aktuell erfarenhet av heldygnsvård avbokade deltagande med kort varsel och kunde inte 
ersättas. Både BISAM och MB har tidigare erfarenhet av heldygnsvård inom NSP. Första möten som 
de beskrivs av Bate och Robert (Bate & Robert, 2007) är ofta betydligt större än så här. Att grupperna 
var mindre var en anpassning med tanke att underlätta för patienter som vårdas inom 
psykiatriskheldygnsvård att delta.  

Fas 5 och 6 - co-designteam och fira 
Inom ramen för den här uppsatsen kommer inte steg 5 och 6 inom projektet att hinna genomföras. 
Planeringen är att de identifierade touch points och förbättringsområden som lyfts i co-
designgrupperna ska återkopplas till enheterna för att de tillsammans med patienter och personal ska 
fortsätta arbetet med att genomföra förbättringarna. 
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Figur 8. Illustration av de modifieringar av EBCD som gjorts inom projektet. 

Mätningar 
Att ha balanserande mått förespråkas när man talar om förbättringsprojekt. För att hitta ett sätt att 

balansera mått för förbättringsprojektet sonderades litteratur inom ämnet och en modell framtagen i 

Kanada bedömdes möta de behov som fanns inom förbättringsprojektet (Canada Health Infoway, 

2012). Övergripande används tre kategorier; kvalitet, tillgänglighet och produktivitet. Dessa kan sedan 

brytas ner i underkategorier (nyttoområden). I NSPs förbättringsprojekt har utgångspunkten varit 

underkategorier som föreslås av Canada Health Infoway (2012). Till varje nyttoområde har sedan en 

eller flera indikatorer tagits fram. Ambitionen har varit att inte ha för många mått, men ändå mått som 

är balanserande. De mått som valdes skulle helst vara möjliga att följa utan för stort extra arbete 

utöver det som redan registrerades inom verksamheten. Trots det behövdes en del data samlas in 

manuellt. Med inspiration av Canada Health Infoway (2012) beskrivs i tabell 2 de mätningar/mått som 

använts i förbättringsarbetet.  
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Tabell 2. Mått i förbättringsprojektet. 
Kategori Nyttoområde Indikator Datakälla 

Kvalitet Kompetens Antal medarbetare som deltagit 
i hospitering 

Manuellt insamlad data 

Kvalitet Patientnyttan med 
projektet 

Idéer på förbättringar som 
fångas i samband med 
hospiteringen och som inte 
finns med i patientforum 

Manuellt insamlad data 
jämförd med protokoll 
från patientforum 

Tillgänglighet Följsamhet till 
projektet 

Patienters och närståendes 
deltagande i co-grupp enligt 
EBCD 

Manuellt insamlad data 

Kvalitet Patientnyttan med 
projektet 

Antal touch points och 
prioriterade 
förbättringsområden 

Resultat av co-
designgrupp 

Produktivitet Kostnad för 
projektet 

Antal vikarietimmar/ 
hospitering 

Personaladministrativa 
system 

Tillgänglighet Följsamhet till 
projektet 

Antal avdelningar som deltagit 
i hospitering 

Manuellt insamlad data 

 
Enkäter från hospiteringar användes för att sammanställa personalens erfarenheter. På samma sätt 
användes rapport från patientforum för att sammanställa patienters erfarenheter. För att hitta teman 
att använda i triggerfilmen analyserades materialet och kategoriserades. Observationsanteckningar 
samlades in från co-designmötet. Antal touch points (Bate & Robert, 2007) och föreslagna idéer från 
co-designmötet sammanställdes kvantitativt (räknades ihop). Mätningar/insamling av data har gjorts 
både i förbättringsarbetet och i studien. I figur 9 nedan redovisas var i processen som 
mätningar/insamling av data har genomförts, text inringat i rött markerar mätningar/insamling av 
data antingen för förbättringsarbetet eller för studien.  
 

 
Figur 9. Struktur för insamling av data till förbättringsarbetet och studien. 
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Kvalitativ intervju (den nedersta röda cirkeln i figur 9) är det av insamlingssätten som är kopplade till 
studien och beskrivs mer i detalj nedan. 

Metod, studie 

Forskningsdesign 
Studien bedrevs som en kvalitativ fallstudie. Kvalitativa metoder beskrivs som ett meningsfullt sätt att 
utvärdera EBCD. Även vissa kvantitativa metoder kan vara till nytta beroende på kontext och 
förutsättningar (Bate & Robert, 2007). Aktionsforskning har precis som fallstudie olika sätt att samla 
in data och ligger nära EBCD och kan i många fall vara ett användbart sätt att studera EBCD. I denna 
studie var dock bedömning att forskaren inte medverkar och påverkar aktiviteter i microsystemet i den 
omfattningen att aktionsforskning passade som struktur för studien (Fulop, 2001). 

Urval 
För att delta i studien var en förutsättning att man deltagit i co-designgrupp. När det gällde urval till 
att delta i co-designgrupp fanns information tillgänglig för all personal, patienter och närstående inom 
heldygnsvården och de som anmälde intresse och hade möjlighet att delta på de tider som fanns 
tillgängliga erbjöds att vara med. Totalt elva personer var inbjudna att delta i fokusgruppsintervju 
fördelat på två tillfällen. Fyra deltagare lämnade återbud med kort varsel så att de inte gick att ersättas. 
Två personal på grund av att de inte kunde gå ifrån arbetet och två patienter på grund av sjukdom. I 
fokusgrupp 1 (A) ingick fyra personer (två tidigare patienter, en närstående och en personal) och i 
fokusgrupp 2 (B) ingick en tidigare patient och två personal. 

 
Inklusionskriterier: 
Personal skulle ha erfarenhet av NSPs heldygnsvård eller ha anställning som brukarinflytande 
samordnare (BISAM) med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och heldygnsvård. 
Närstående skulle ha en närstående som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård på NSP. 
Patient skulle ha vårdats inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård inom NSP. 
För alla gällde att deltagande i co-designgrupp var en förutsättning. 

 
Exklusionskriterier:  
Patient - pågående djupt skov i mani, depression, psykos eller vård enligt lag om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT). 

Datainsamling 
För att förstå och utvärdera erfarenheterna av att arbeta med EBCD har kvalitativ intervju använts. 
Kvalitativ forskningsintervju kan vara ett bra sätt att få fram den intervjuades upplevelse av en 
inträffad händelse (Kvale & Brinkmann, 2014), varför denna metod anses lämplig utifrån studiens 
syfte.  
 
För att samla erfarenheter har fokusgrupper använts. Fokusgrupper är en forskningsteknik för 
insamlande av data som bygger på gruppens interaktion. Forskaren bestämmer fokus (ämne) för 
diskussionen, vilket skiljer fokusgrupp från andra typer av grupper där man mer fritt resonerar om 
valfritt ämne. Fokusgrupper kan vara en bra metod när olikheter ska förstås (Wibeck, 2010). 
Fokusgrupperna planerades bestå av 5-6 deltagare utöver intervjuaren. Antalet deltagare valdes 
utifrån vad litteraturen rekommenderar (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna följde direkt på co-
designgrupp. Diskussionen i fokusgrupperna utgick från förutbestämda teman, så kallad 
semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014; Wibeck, 2010). Några övergripande frågor 
formulerades med utgångspunkt i Kvales (Kvale & Brinkmann, 2014) uppställning där intervjufrågor 
skapas utifrån forskningsfrågor (bilaga 2). Flera intervjufrågor kan ge svar på en och samma 
forskningsfråga. Öppna och övergripande frågor ställdes och ibland fylldes på med följdfrågor. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys  
De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 
kan genomföras på olika sätt (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004; 
Krippendorff, 2013).  Alla sätt inbegriper sorterande av data, att dra slutsatser och översätta till ett 
berättande. Att sortera data handlar om att få ner en stor mängd data till hanterbart material. I nästa 
steg är det dags för analys av bland annat underliggande mening och i sista steget att göra resultaten 
tillgängliga och förståliga (Krippendorff, 2013). För att uppnå interbedömarreliabilitet genomförde 
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och jämförde ytterligare en forskare kodnings- och kategoriseringsproceduren (Burnard, 1991; Elo & 
Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2013).  
 
I denna studie har framför allt Elo och Kyngäs (2008) använts som förebild i processen med att 
analysera data. Innehållsanalysen är induktiv och innebär en öppen kodning och utgår inte från 
färdiga kategorier (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 2008). Ambitionen i denna studie har varit att titta 
på det uttalade tydliga innehållet och det mer latenta (det som inte sägs). De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom flera gånger innan meningsbärande enheter identifierades för att sedan 
kodas och kategoriseras. Kategoriseringen är ett sätt att lyfta blicken och öka förståelse för ett fenomen 
så kallad abstraktion. Utifrån forskarens förståelse för materialet har koder placerats i subkategorier 
och generiska kategorier (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004; 
Krippendorff, 2013). Förståelsen handlar bland annat om i vilket sammanhanget som kommentarer 
uttalats och på vilket sätt. I tabell 3 beskrivs abstraktionsprocessen utifrån ett exempel från studien. 
 

Tabell 3. Exempel på abstraktionsprocessen, fritt efter Elo och Kyngäs (2008). 
Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

 

 

 Behålla inre drivkrafter 

 Mentalisering 

 Vara betydelsefull 

 
 
 
Påverkan på individen 
 

 
Användandet av EBCD påverkar 
både individen och 
organisationen, för att engagera 
patienter och få en hållbarhet i 
förbättringsarbetet behöver 
vissa förutsättningar uppfyllas  
 

Författarens roll 
Vikten av att redovisa bindningar av olika slag som forskaren kan ha framhålls ofta. Det poängteras 
också att forskningen vinner på öppenhet från forskarens sida (SOU 1999:4). Författarens ambition 
var att genom att vara öppen med rollen i organisationen samt skälen till att genomföra denna studie 
lämna en så bra bakgrund som möjligt för läsaren att ta ställning till relevansen i det som presenteras. 
Studien ingick i författarens utbildning på masternivå inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom 
vård och hälsa vid Jönköping Academy. När det gäller val av fokus och specifika interventioner så 
styrdes det av var författaren arbetade. Samt av de behov som fanns inom verksamheten (hos 
patienter, personal och ledning) i samband med att förbättringsarbetet och studien genomfördes. 
Författaren var intervjuare i fokusgruppen. I förbättringsarbetet fungerade författaren som 
projektledare i projektgruppen och som samtalsledare i co-designgruppen. 

Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2013) finns som etisk bas för medicinsk forskning. Inom vården refereras 
oftast till de etiska principerna (autonomi, icke skada, göra gott och rättvisa). Ibland kan dessa 
principer stå emot varandra, vissa medicinska ingrepp innebär att en person kan bli skadad trots att 
man gör gott (Kjellström, 2012). 
 

Autonomi 
För att säkerställa autonomi och deltagande av egen vilja har alla som deltog i studiens intervju 
informerats både skriftligt och muntligt om studien. Deltagandet var frivilligt. Skriftligt samtycke 
lämnades till intresserade deltagare och samlades in före intervjun (Helsingforsdeklarationen 2013). I 
inledningen av intervjun lämnades återigen en kort information om studien och om någon deltagare 
ångrat sig hade de möjlighet att avvika innan intervjun startades.  
 
Återföring av resultat är alltid viktigt vid deltagargrupper (Wibeck, 2010). Hur och när återgivning till 
deltagare ska ske planerades före genomförandet av studien. Återkopplingen kommer ske i skriftlig 
form till de som deltagit. Möjlighet finns också för muntlig återgivning om skriftlig form inte möter 
deltagarens behov. I samband med fokusgrupperna informerades om att återgivning sker under 
hösten 2017. 
 
Att författaren som också lett projektgrupp, co-designgrupp och fokusgrupper har en chefsställning 
inom verksamheten kan ha begränsat deltagares upplevelse av autonomi. För att underlätta för 
deltagare att bibehålla sin autonomi har frivilligt deltagande utan förpliktelser varit viktigt. Att 
rekrytering av deltagare skett genom allmän information och via BISAM har också varit ett sätt att inte 
påverka deltagarnas autonomi. 
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Icke skada 
Utsatta grupper har en egen del i Helsingforsdeklarationen (2013), personer med psykisk ohälsa 
brukar räknas dit. I den här studien har hänsyn tagits till att det kan finnas en sårbarhet och vissa 
justeringar av EBCD i förbättringsarbetet har gjorts utifrån detta, exempelvis mindre grupper, avstå 
filmade intervjuer och använda skriftlig material istället.  
 
Risken för skada psykiskt eller fysiskt har bedömts som liten. Patienter och närstående har haft 
kontakt med verksamheten före gruppdiskussionerna och kommer troligen också att ha det i 
framtiden, vilket har övervägts när studien designades. Förhoppningen var att återkommande 
information och kommunikation under processen skulle förhindra att detta påverkar negativt. 
Bedömningen var att fördelarna övervägde nackdelarna. Fokus har varit att deltagarna i 
gruppdiskussionerna deltog på lika villkor. Personal deltog på frivillig basis och hade ingen direkt 
beroendeställning till forskaren utifrån chef-medarbetar position. 
 
För att säkerställa konfidentialitet har alla igenkänningsord som exempelvis namn och orter ersatts 
med han/hon och i stan/på landet i det transkriberade materialet. Inspelat och transkriberat 
intervjumaterial, samt samtyckesblanketter kommer att förvaras inlåsta i brandsäkra dokumentskåp 
på Hälsohögskolan, Jönköping University, under 10 år efter det att projektet avslutats. 
 

Göra gott 
Det finns alltid en risk när någon avsätter tid att delta i något (Hermerén, 2011). Deltagarna satsar tid 
som inte alltid leder till nytta för en enskild individ som deltar. Bedömningen var att risken i 
förbättringsarbete och studie var begränsad utifrån att den tid som deltagarna avsatte var begränsad 
och avgränsad, en till två timmar vid ett tillfälle för studien och ungefär samma tid vid ett tillfälle för 
förbättringsarbetet. 
 

Rättvisa 
Samtidigt som det är viktigt att värna integritet, är det också viktigt att erbjuda plats i forskning för de 
grupper som inte så lätt erbjuds att delta. Detta gäller exempelvis patienter inom psykiatrisk vård, 
varför studien ansetts viktig även då den inbegriper en utsatt grupp (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
 
Med beaktande av ovan nämnda principer har Hälsohögskolans etiska egengranskning använts. 

Resultat 

Resultat, förbättringsarbete 

Sammanfattning av förbättringsarbetets resultat 

 Hospitering har testats som ett sätt att samla in personals erfarenheter enligt EBCD 7 av 9 

avdelningar har deltagit. 

 Hospitering har varit uppskattat och bidragit till nya erfarenheter.  

 Kostnadsmässigt har deltagare investerat tid, men inga ekonomiska medel har krävts. 

 Triggerfilmen gick att ta fram utan intervjuer med patienter och har fått positiv feedback som 

tankeväckare i co-designgrupperna. 

 Att få till deltagande i co-designgrupp har varit svårt, framför allt från patienthåll. 

Resultatet av förbättringsarbetet beskrivs i två delar, dels beskrivning av utfallen av de PDSA-hjul som 
pågått och fortfarande pågår inom förbättringsarbetet och dels resultat av de mätningar som ingått i 
förbättringsarbetet så långt det hunnit inom ramen för den här uppsatsen. Först kommer en 
beskrivning av PDSA-hjulens utfall och därefter följer resultaten av mätningarna. Tre parallella 
förbättringsramper (Langley, 2009) har pågått i förbättringsarbetet, se figur 10. Cyklerna har startat 
vid olika tidpunkt och de enskilda PDSA-hjulen har tagit varierande tid att snurra ett varv. Nedan 
beskrivs mer i detalj de tre förbättringsramperna och utfallet av dess ingående PDSA-hjul. 
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Figur 10. Schematisk bild över förbättringsarbetets PDSA-hjul och dess utveckling hittills. 

Utfall av PDSA-hjul 
De ljusgrå fälten i tabell 4, 5 och 6 nedan beskriver inte ett resultat utan metoden, och är med här för 
att bidra till överskådlighet. Fokus i resonemanget nedan är på utfallen av PDSA 1, som inbegriper 
rutan Act i PDSA 1 samt hela PDSA 2 och i förekommande fall PDSA 3. Hospitering är det PDSA-hjul 
som startade först och också det som kommit längst och är inne på sin tredje cykel, se tabell 4. Det som 
varit tydligaste resultatet av PDSA-hjulen för hospitering är att informationens utformning och på 
vilket sätt som informationen har kommunicerats har påverkat deltagandet. De justeringar som gjorts 
är inom information och kommunikation. 
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Tabell 4. Sammanställning över kontinuerliga PDSA-hjul inom förbättringsarbetet med fokus 
på hospitering. 
Hospitering PDSA 1 PDSA 2 PDSA 3 
Plan Brainstorming 

Gannt-schema 
Nolans frågor 
Lägga upp struktur 

Förändrad 
information och 
informationsvägar 

Möte med chefer – 
hospitering som del av 
utveckling för medarbetare 
Nästa år blir hospitering en 
del av 
professionsutvecklingsplanen 
för personal inom 
heldygnsvård 

Do Hospitering 
påbörjades 

Fortsatt hospitering, 
information till chefer 
muntligt och skriftligt 

All omvårdnadspersonal 
(inklusive nattpersonal) 
uppmanas hospitera, ses som 
en viktig del i 
kompetensutveckling, lyfts 
som punkt på 
medarbetarsamtal - pågår 

Study Enkäter och 
personlig uppföljning 
med medarbetare 
som hospiterat och 
med chefer. 
Mätningar av antal 
deltagande enheter 

Enkäter och 
mätningar 

 

Act Önskemål om 
specifik person som 
tar hand om en på 
hospiteringen. 
Chefers engagemang 
påverkar deltagande 

Positiv erfarenhet för 
medarbetare och 
chefer, önskemål om 
fortsättning som rutin 
och utöka till 
nattpersonal 

 

 
Chefer och medarbetare har utryckt positiv respons kring hospitering. Efter en kort testperiod har det 
blivit något som cheferna vill använda som en del i kompetensutveckling för medarbetarna. I 
enkätsvar om hospiteringen har framkommit att de flesta fått ut mer av hospiteringen än förväntat vad 
gäller konkreta förbättringsförslag och reflektion kring den egna verksamheten.  
 
Triggerfilmens PDSA-hjul är det som kommit kortast i antalet cykler, se tabell 5. Förhoppningsvis kan 
hjul två påbörjas senast hösten 2017. 
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Tabell 5. Sammanställning över kontinuerliga PDSA-hjul inom förbättringsarbetet med fokus 
på triggerfilm. 
Triggerfilm PDSA 1 PDSA 2 PDSA 3 
Plan Struktur för att samla 

erfarenheter 
(hospitering och 
rapport patientforum) 

Önskemål ge patienter, 
närstående och 
personal erbjudande 
om att skapa film 
genom att ta bilder, 
skriva texter/spela in 
texter – kan 
förhoppningsvis bli 
verklighet 

 

Do Analysera material och 
sammanställa. 
Manuskript till film. 
Skapa film. 

  

Study Muntlig återkoppling 
på filmen av 
projektgrupp samt 
deltagare i co-
designgrupp 

  

Act Göra ännu mer 
nära/personlig film 

  

 
Sättet som filmen togs fram på möjliggjorde en relativt snabb process och ingen patient behövde 
känna sig utsatt genom att ställa upp på en filmad intervju. Filmen skulle kunna bli mer personlig 
genom att patienter och närstående involveras i skapandet av filmen, vilket planeras bli nästa PDSA-
hjul. 
 
Co-designgrupps-PDSA-hjul har snurrat två varv, tabell 6. Här liksom när det gäller hospitering har de 
förändringar som gjorts hittills handlat om information och kommunikationsvägar. 
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Tabell 6. Sammanställning över kontinuerliga PDSA-hjul inom förbättringsarbetet med fokus 
på co-designgrupper. 
Co-designgrupp PDSA 1 PDSA 2 PDSA 3 
Plan Upplägg på träffar. 

Informationsmaterial 
utformning. 
Kommunikationsvägar. 

Hitta nya 
kommunikationsvägar. 
Utformning av skriftlig 
information – ta hjälp 
av BISAM 

Starta projekt med två 
avdelningar samt 
respektive öppenvård – 
vilka? Arvodering.    
Projektgrupp/ 
projektledare? – här 
befinner sig 
förbättringsarbetet nu 

Do Inbjudningar på olika 
sätt och i olika forum – 
försök nå alla 
intressenter. 

Använt andra forum 
för 
informationsspridning. 
Genomförda grupper. 

 

Study Respons på inbjudan. 
Svårt nå patienter och 
närstående och till viss 
del även personal 

Återkoppling i 
samband med co-
designgrupp. Positiv 
respons. Arvodering 
kan underlätta 
deltagande från 
patienter och 
närstående. 
Kompetensutveckling 
för personal? 

 

Act Omarbeta information, 
förändrade 
kommunikationsvägar 

Testa som modell för 
två avdelningar 
tillsammans med 
respektive öppenvård? 
Bjuda in patienter och 
närstående i samband 
med heldygnsvård? 

 

 
Till en början var det svårt med rekryteringen av deltagare till co-designgrupperna, vilket efter en viss 
ombearbetning av informationsmaterial samt ändrade kommunikationsvägar bland annat direkt 
kontakt med engagerade chefer och med medarbetare blev det lite lättare. Tankar finns för hur ett 
tredje PDSA-hjul kan bli verklighet. För att sjösätta det behövs en förändrad projektgrupp utifrån att 
tanken är att testa på två enheter i heldygnsvård och två i öppenvård, vilket skiljer sig från hur 
projektet startade. Projektgruppen bör framöver innefatta personer som arbetar/har kunskap om 
dessa verksamheter. 

Mätningar och förbättringsarbetets frågeställningar 
Förbättringsarbetets syfte var att testa metoder från EBCD inom psykiatrisk heldygnsvård vård. Syftet 
kompletterades av fyra frågor: 

 Går det att använda delar av EBCD inom psykiatrisk heldygnsvård? Vilka och hur? 

 Hur fungerar hospitering som ett sätt att göra observationer enligt EBCD?  

 Kan rapport från patientforum användas för att samla patienterfarenheter som grund för 

triggerfilm? 

 På vilket sätt kan en triggerfilm anpassas för att passa psykiatrisk heldygnsvård? 

Förbättringsarbetet hade också tre uttalade mål. Vilka inte till fullo har uppfyllts. Mer om orsaker till 
detta nedan samt i uppsatsens diskussionsdel. Utöver de tre uttalade målen togs mätvärden fram i 
början av processen för att balansera resultatet av förbättringsarbetet. Resultaten redovisas nedan i 
tabell 7, resultaten beskrivs och kommenteras senare i detta kapitel. Enkäter har använts för att samla 
in erfarenheter av hospiteringen (9 av 20 har svarat). 
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Tabell 7. Resultat av förbättringsarbetet uppdelat per kategori. 
Kategori Nyttoområde Indikator Datakälla Resultat 

Kvalitet Kompetens 1. Antal medarbetare som 
deltagit i hospitering 

Manuellt insamlad 
data 

20 

Kvalitet Patientnyttan 
med projektet 

2. Idéer på förbättringar 
som fångas i samband med 
hospiteringen och som inte 
finns med i patientforum 

Manuellt insamlad 
data jämförd med 
protokoll från 
patientforum 

6 

Tillgänglighet Följsamhet till 
projektet 

3. Patienters och 
närstående deltagande i co-
designgrupp enligt EBCD 

Manuellt insamlad 
data 

3 tidigare 
patienter 

1 närstående 

Kvalitet Patientnyttan 
med projektet 

4. Antal touch points och 
prioriterade 
förbättringsområden 

Resultat av co-
designgrupp 

7 

Produktivitet Kostnad för 
projektet 

5. Antal 
vikarietimmar/hospitering 

Personaladministrati
va system 

0 

Tillgänglighet Följsamhet till 
projektet 

6. Antal avdelningar som 
deltagit i hospitering 

Manuellt insamlad 
data 

7 

Kompetens 
Indikator för kompetens har inom projektet varit antal medarbetare som har hospiterat, se tabell 7 
indikator 1. Totalt har 20 medarbetare hospiterat inom projektets ramar mellan vecka 42 till vecka 50 
2016. I diagram 1 och 2 redovisas från vilka avdelningar medarbetare gått i väg på hospitering samt 
vilka avdelningar som tagit emot för hospitering, mer om detta under rubrik Följsamhet. 
Kommentarer från de som hospiterat (hämtat från enkät om hospiteringen): 
 

- Lärorikt och intressant att se en verksamhet som har ett annorlunda arbetssätt än vårt 
- Kul att se vad vi gör bra på vår egen avdelning  
- Bra att få med sig idéer på vad vi kan förändra utifrån det jag såg att andra gör smartare än vi 

Patientnytta 
Patientnytta har i projektet mätts utifrån indikator 2 och 4 se tabell 7. Indikator 2 handlar om idéer på 
förbättringar som fångats av personal, men som inte kommit upp på patientforum. Nedan redovisade 
kommentarer är hämtade från skriftlig utvärderingsenkät om hospiteringen. 
 

- Vi kan bli bättre på samarbete med öppenvården 

- Ta bort efternamnen på beläggningslista och bara ha en bokstav/initial för detta, borde göras 

om direkt 

- Avdelningen hade gjort ett jättebra rapportblad utifrån SBAR, som är tänkt att användas vid 

överrapportering för att sedan följa med patienten, enkelt och överskådligt det kan fler 

avdelningar göra 

- Samordnaren hade råkoll på alla utgångar/permissioner, något man gick igenom varje dag i 

samband med ronden, något vi kunde bli bättre på 

- Läkarsamtalsrutiner bör förbättras framför allt att tider passas så att man minskar oro hos 

patienterna. Mycket oro uppstår nu när man inte vet när samtalen ska ske  

- Omvårdnadspersonal kan vara mer aktiva vid läkarsamtal, informera patienten i förväg, sitta 

med vid samtalet för att stödja patienten 

Indikator 4 se tabell 7, handlar om antal touch points och identifierade förbättringsområden som 
kommit upp i co-designgrupperna, för beskrivning av dessa se tabell 8. I co-designgrupperna lyftes 
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också tankar om hur det går att arbeta vidare för att uppnå en förbättring inom de identifierade 
områdena, dessa tankar presenteras också i tabell 8 nedan. 
 

Tabell 8. Touch points/ förbättringsområden som framkommit vid co-designgrupper och 
tankar om hur det går att arbeta vidare med dem. 
Touch points/förbättringsområden Idéer om aktiviteter för att uppnå förändring 

 Miljö på avdelningarna 

 Dagsstruktur/ aktiviteter 

 Rutiner kring mat 

 Differentierade rutiner och bemötande 

beroende på om patienten är 

ny/återkommande/ofta inlagd  

 Se personen inte diagnos/journalen – 

behov just vid den här inläggningen 

 Öppenvård – heldygnsvård koppla ihop 

– öka kunskapen om patientens 

fungerande i olika kontexter 

 Ta till vara patienters egna strategier   

 Nyttja egenerfaren personal 

 Co-designgrupper istället för 

samverkansgrupper i öppenvård 

(öppenvård och heldygnsvård) 

patienter/närstående kan delta vid ett 

tillfälle. Bjuds in i samband med vård i 

heldygnsvård. Triggerfilm som sätter 

agendan (tema) för mötet. 

 Hospitering för medarbetare.  

 Några delade tjänster exempelvis 

sjuksköterska delar tjänst mellan 

heldygnsvård och öppenvård – kan bära 

information, kunskap och kultur. 

 Skapa neutrala ytor där patienter, 

närstående och personal kan mötas (co-

designgrupp kan vara en sådan 

mötesplats). 

 Patientbesök på heldygnsvård (för 

återkommande patienter) när man är 

utskriven – ger kunskap om patientens 

fungerande när ej vårdas i heldygnsvård. 

 Lyft och sprid goda exempel. 

 Skapa organisatoriskt stöd/struktur för 

differentiering mellan patienter utifrån 

behov. 

 Använd existerande kontaktytor, 

utveckla exempelvis patient- och 

närståendeutbildningen 

 
Co-designgrupperna blev ett kreativt forum och det gick snabbt för deltagarna att identifiera områden 
som påverkar patienters och närståendes upplevelse av vården, touch points, där personal idag gör på 
ett visst sätt utan att det fyller behov hos patienter eller närstående. Alla touch points och idéer om hur 
det går att arbeta vidare med dem kommer att presenteras för klinikens ledning samt för alla 
enhetschefer inom heldygnsvård. Utifrån dessa möten kommer planering göras för hur 
förbättringsarbetet ska fortsätta med co-designteam som arbetar med varsina touch points. 

Kostnad 
Kostnad för projektet har definierats som antal vikarietimmar/hospitering se indikator 5 i tabell 7. 
Inga vikarietimmar har använts för att genomföra projektet. All personal som deltagit i hospitering, 
projektgrupp, co-designgrupp och fokusgrupp har kunnat göra det utan att vikarier har använts för att 
täcka upp frånvaro. 

Följsamhet 
Följsamhet mättes med indikator 3 och 6 se tabell 7. Indikator 3 handlar om deltagande av patienter 
och närstående i co-designgrupper. Totalt har en närstående och tre tidigare patienter deltagit i co-
designgrupper. Två co-designgrupper i modifierad variant har genomförts. Tidigare patienter utan 
pågående vårdkontakt har deltagit istället för patienter med aktuell, pågående vårdkontakt. Målet var 
tre grupper och att patienter med aktuell vårdkontakt skulle delta. I fokusgruppdiskussionen har 
tankar om vad som gjort det svårt att få till patientmedverkan i co-designgrupp diskuterats, vilket 
vidare beskrivs under resultat för studien samt i diskussionskapitlet. Indikator 6 fokuserar på hur 
många avdelningar som deltagit i hospiteringen. Totalt har 7 avdelningar deltagit, antingen genom att 
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personal har kommit och hopsiterat alternativt att personal har gått iväg och hopsiterat på en annan 
avdelning, se diagram 1 och 2 nedan. 
 

 
Diagram 1. Antal medarbetare som varje avdelning tagit emot för hospitering per vecka. 
 

 
Diagram 2. Antal medarbetare från varje avdelning som gått iväg på hospitering per vecka. 
 
Avdelning 53 har tagit emot flest för hospitering. Denna avdelning, tillsammans med avdelning 23 och 
51 är ensamma inom kliniken vad gäller sina uppdrag. Avdelning 3-6 har samma patientgrupp och 
avdelning 24 och 25 har i stort ett liknande upplägg på sina verksamheter även om diagnosgrupper 
skiljer sig något åt. Det har funnits önskemål från fler att besöka just avdelning 53 på grund av deras 
uppdrag som gör att deras arbetssätt skiljer sig tydligt från de övriga avdelningarnas. 
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Triggerfilm 
Kommentarer nedan angående filmen är dels från deltagare i co-designgrupper och dels från andra 
inom kliniken som fått se filmen i samband med att den tagits fram och som har bidragit med sina 
tankar. 

- Gav massa tankar! 

- Toppen att använda exempelvis på arbetsplatsträff för att initiera en diskussion. 

- Hade kommit mig närmare om det var en filmad intervju med en patient. 

- Tydligt att vi prioriterar olika saker beroende på vilken roll vi har, men vissa saker är vi överens 

om som brister. 

- Jättebra som igångsättare. Hjälper till att hålla fokus och inte hamna i ett allmänt babblande. 

Resultat, studie av interventionen 

Sammanfattning av studiens resultat 

 Deltagandet i co-designgrupp upplevdes som utvecklande på ett individuellt plan för deltagarna 

och även på en organisatorisk nivå (organisationens kultur). 

 För hållbart arbete med EBCD poängteras ledningens stöd liksom värdet av att höra andras 

berättelser och att detta behöver ske kontinuerligt och inte vara en engångsinsats. 

 Forum där patienter, närstående och personal möts behöver ha en mening för alla inblandade och 

vara tryggt att delta i. 

Syftet med studien var att beskriva deltagande personers erfarenheter av att involveras i 
förbättringsarbete inom verksamheten utifrån metoder från EBCD, samt få en bild av svårigheterna 
med att engagera patienter i förbättringsarbete. I tabell 9 följer en sammanställning av analysen av 
fokusgruppsintervjuerna. Citat markeras med A1, A2, och så vidare för att markera fokusgrupp 1 
person 1, fokusgrupp 1 person 2 och så vidare, B innebär fokusgrupp 2. 
 
En övergripande huvudkategori har formulerats som: Användandet av EBCD påverkar både 
individen och organisationen, för att engagera patienter och få en hållbarhet i förbättringsarbetet 
behöver vissa förutsättningar uppfyllas. Denna huvudkategori stödjs av tre generiska kategorier med 
sina respektive subkategorier. 
 

Tabell 9. Sammanställning av resultat av analysen. 
Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

 Behålla inre drivkrafter 

 Mentalisering 

 Vara betydelsefull 

 
 
Påverkan på individen 
 

 
 
 
 
Användandet av EBCD påverkar 
både individen och 
organisationen, för att engagera 
patienter och få en hållbarhet i 
förbättringsarbetet behöver 
vissa förutsättningar uppfyllas  
 

 Förbättrat samarbete 

 Kontinuerlig utveckling 

 
Utveckling av 
organisationskultur 

 Maktutjämning 

 Stödjande strukturer 

 Strukturer för hållbarhet 

 
 
Förutsättningar för EBCD 

 
De generiska kategorier som har identifierats under intervjuerna beskrivs vidare och exemplifieras 
med citat nedan under egna rubriker.  

Påverkan på individen 
Alla deltagare i fokusgrupperna lyfte på olika sätt värdet för sin egen del av att delta i co-
designgruppen. Många av de saker som kom upp hade med motivation och egna inre drivkrafter att 
göra (varför är jag här). Bland annat betonades att känslan av att kunna göra skillnad i det lilla 
förstärktes av deltagandet. Flera nämnde också att deltagandet ger kraft och styrka för att inte ge upp 
ansträngningen att förändra och förbättra. Att inte stänga av och bli avtrubbad var ytterligare en 
aspekt som lyftes. Mentalisering i meningen ökad förståelse, reflektionsutrymme och att få bekräftelse 
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på det som finns i de egna tankarna lyftes i båda fokusgrupperna som en betydelsefull aspekt av att 
delta i co-designgrupp och nämndes även som något som hospitering bidrar till. Deltagande i co-
designgruppen bidrar också till upplevelse av den egna känslan att vara viktig och betydelsefull. 
Deltagarna beskrev vikten av att andra var intresserade av deras tankar och funderingar. 
 
…som jag då som går med alternativa tankar varje dag med förändringar på avdelningen så blir jag 
ju påmind och får också energi att jag måste fortsätta tänka de här tankarna (B3) 
 
På vårdavdelningar oavsett var man jobbar man blir lätt lite avtrubbad och man blir lätt man ser 
det, man, det är lätt att det blir tunnelseende det är jätteviktigt att man pratar om det, i 
personalgrupper men också med patienter och anhöriga (A2) 

Utveckling av organisationskultur 
Flera av de aspekter som framkom i analysen handlar om det som involverar individen, men också 
bidrar till skapandet av en kultur inom organisationen. Värdet av att få höra andras perspektiv, att se 
patienten som en person och inte göra något för att det står på en checklista utan för att det har ett 
värde för patienten, lyftes som en viktig aspekt av co-designgruppen.  
 
Andra områden som belystes var utvidgat lärande, det som deltagarna diskuterar i co-designgruppen 
kan få vidare spridning genom att deltagarna tar med sig erfarenheter från co-designgruppen och 
fortsätter diskussionen i den egna verksamheten. Än mer poängterades värdet av att ha en pågående 
diskussion kring viktiga frågor för att upprätthålla och utveckla god vård och gott omhändertagande 
inom organisationen. 
 
Ja och om man har tur när man sitter och diskuterar så här så kanske jag går upp till min avdelning 
och börjar prata om saker och så att det fortsätter på det sättet (A3) 
 
Man pratar om personcentrerad vård. Så att patienten ska ta tillbaka makten över sitt vårdtillfälle 
det är det det handlar om det är inte vårt vårdtillfälle utan patientens. Det måste vi tänka om, vi 
måste lära om oss (B3) 

Förutsättningar för EBCD 
Hur en struktur skulle se ut för att få patienter och närstående att delta, samt hur strukturer skulle se 
ut för att co-designgrupper skulle bli ett hållbart inslag i Norra Stockholms psykiatris organisation var 
ämnen som lyftes utifrån frågor kring hur det går att förstå svårigheten att rekrytera patienter att delta 
i co-designgrupper. Ämnena som kom upp här placerades i tre subkategorier, dels maktutjämning 
mellan patienter, närstående och personal, dels stödjande strukturer samt strukturer för hållbarhet. 
Maktutjämning handlade om deltagande på lika villkor, dels genom information, förberedelse och dels 
genom arvodering till deltagare som inte deltar på betald arbetstid.  Här lyftes också att personer med 
patienterfarenhet ses som jämlika och får delta på lika villkor fram till dess att de föreslår en 
förändring, då inträder ett maktförhållande igen och personal ser sig som de som har utslagsröst i 
planering av förändringar. För att få EBCD att fungera behövs att det är ett verkligt deltagande på lika 
villkor. Stödjande strukturer handlade om hur möten organiseras och planeras utifrån de specifika 
förutsättningar som finns, att alla som deltar känner sig trygga och att skapa kontaktytor utanför 
vårdsituationen. Strukturer för hållbarhet fokuserade på ledningens betydelse, att förbättringsarbetet 
blir en del i det vardagliga arbetet exempelvis att co-designgrupp är en naturlig del i arbetsuppgifterna 
för medarbetare och att personal har tid avsatt att delta. Vikten av att alla de olika microsystem som 
samverkar kring patienten kopplas ihop lyftes också som en viktig aspekt. 
 
Alltså jag skulle vilja ha det mer så så att det inkorporeras i våra jobb annars blir det lätt att man, 
men för mig är det så i varje fall att när jag går härifrån att ja visst ramlar det ner, visst finns det 
kvar hos mig, men sen när det är stressig och jag måste springa eller vad det är, då försvinner det 
lätt än om det är återkommande (B1) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion förbättringsarbete 

PDSA-hjul har som mål att bidra till ett lärande. För projektgruppen och projektledaren har ett 
lärande uppstått som framför allt handlat om vikten av information och hur den kommuniceras. Samt 
att det krävs information från olika intressenter och i olika form för att kunna göra en bedömning av 
nuläge och det aktuella problemet. Deltagare i hospiteringen beskriver ett lärande, i vissa fall ett 
lärande som inte var väntat, av att delta. 
 
Syftet för förbättringsarbetet var att testa metoder från EBCD. Förbättringsarbetets tre mål uppfylldes 
inte helt. Alla avdelningar deltog inte i hospiteringen och kanske viktigast så kunde inte co-
designgrupper genomföras på det planerade sättet. Framför allt på grund av svårigheter att rekrytera 
patienter, men även närstående. Flera idéer om hur detta kan lösas kom upp i 
fokusgruppsdiskussionerna. Hade en patientrepresentant i projektgruppen från start kunnat 
underlätta rekryteringen av patienter till co-designgrupper? Projektgruppen tror att det hade kunnat 
påverka positivt, och lett till en mer anpassad information och kommunikation från början. Tidig 
patientinvolvering ökar förutsättningar för framgångsrik patientinvolvering (Armstrong et al., 2013).  
 
I rapporter från patientforum som använts som grund för triggerfilmen finns massor av återkoppling 
på upplevelser från patienter under pågående heldygnsvård. I projektet har det bedömts som ett bra 
sätt att samla patienternas erfarenheter, kanske är det så att det fungerar på samma sätt som det sätt 
som information till nationella filmer samlats in (Locock et al., 2014). Dock har redovisningen i form 
av den triggerfilm som gjorts fått blandad respons. En del upplever att den fungerat väl med bilder och 
citat, medan andra önskat en ”riktig” person som blivit intervjuad om sina erfarenheter. Nästa steg för 
verksamheten är att testa en triggerfilm som mer liknar den som använts i det svenska projektet 
”DöBra” (Lindqvist & Tishelman, 2016), fotografier och anteckningar från patienter och närstående 
som sätts ihop till en film, eventuellt i kombination med att någon läser citaten högt. Precis som i 
tidigare studier (Lindqvist & Tishelman, 2016; Locock et al., 2014) tyder det här förbättringsarbetet på 
att filmen inte måste vara en filmad intervju med en patient från den egna verksamheten utan att det 
går att samla erfarenheter och skapa filmer på andra sätt och uppnå syftet att ge en erfarenhetsbaserad 
beskrivning av vården som ger ett känslomässigt avtryck (Bate & Robert, 2007). 
 
Touch points som identifierats enbart av personal samt de touch points som lyfts i co-designgrupperna 
har använts som mått för att värdera patientnyttan med projektet. Det är svårt att värdera om antalet 
touch points som identifierats och de förbättringsområden som lyfts, är ett rimligt antal. Dock är det 
kanske inte antalet som är av betydelse, utan snarare det faktum det går att identifiera dessa 
beröringspunkter. Vikten av att ta del av alla inblandades tankar, eftersom olika aspekter kompletterar 
varandra och ger en bättre helhetsbild, förstärks (Gustavsson et al., 2015). 
 
Chefernas betydelse märktes i förbättringsarbetet, bland annat vilka avdelningar som uppmuntrade 
medarbetare att delta i hospitering, vilket stämmer med vad som går att hitta i litteraturen (Langley, 
2009; Nelson et al., 2007). Avdelning 23 har en chef som är mycket engagerad i hospiteringsfrågan 
och som tydligt visat sitt intresse för detta till personalen. Den enda deltagaren i projektgruppen som 
inte hade ett chefsuppdrag kom också från avdelning 23. Detta kan vara en förklaring till att de har 
flest medarbetare som gått iväg på hospitering. 
 
Förbättringsarbetet är möjligt att skala upp, åtminstone till vissa delar. Hospitering skulle omgående 
kunna skalas upp på så sätt att fler yrkesgrupper deltar och/eller att öppenvårdspersonal också deltar. 
En uppskalning som redan är planerad är att nattpersonal ska involveras i hospitering. Triggerfilm är 
ytterligare en aktivitet som skulle gå att föra över till andra, det finns en struktur för insamlande av 
uppgifter och övrigt handlar om teknisk kompetens för att sammanställa filmen. Co-designgrupperna 
behöver utvecklas ytterligare för att kunna erbjuda en grund som går att skala upp, här finns 
fortfarande många funderingar kring hur rekrytering ska gå till och hur utfallet av grupperna ska 
förvaltas. 

Resultatdiskussion studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien var att beskriva deltagares upplevelse av EBCD. I fokusgrupperna identifierades tre 
generiska kategorier; påverkan på individen, utveckling av organisationen samt förutsättningar för 
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EBCD. En av de förutsättningar som lyftes var maktutjämning (mellan patienter, närstående och 
personal), detta är samstämmigt med tidigare studier som poängterar utjämnad maktbalans och 
deltagande på lika villkor som något som kan bidra till meningsfulla och hållbara förbättringar (Bate & 
Robert 2006, Bate & Robert 2007, Maher & Baxter 2009). En annan förutsättning som lyftes var 
vikten av tydlighet kring ramar och förutsättningar för deltagande samt att deltagandet ska vara 
betydelsefullt för de som deltar. Detta stämmer med resultat från tidigare forskning, där bland annat 
skäl till patientinvolvering, tydlig ansvarsfördelning och meningsfullhet lyfts som viktiga punkter för 
lyckosam patientinvolvering (Armstrong et al., 2013). Deltagare i fokusgrupperna tror att en 
arvodering av patienter och närstående skull underlätta rekrytering av deltagare. Personal medverkar 
på betald arbetstid och att även patienter och närstående får ersättning för sin satsade tid skulle bidra 
till deltagande på lika villkor vilket är tanken med EBCD (Bate & Robert, 2007). Ledningens betydelse 
för förbättringsarbete lyftes även i fokusgrupperna. En närvarande ledare med organisationens stöd 
nämndes som en framgångsfaktor och stämmer med vad som går att hitta i litteraturen (Langley, 
2009; Nelson et al., 2007). 
 
I studien lyftes också påverkan på individen och här beskrevs att reflektion, lyssna på varandra och 
höra olika perspektiv var viktiga aspekter av co-designgruppen. Det beskrevs som intressant och 
meningsfullt både att få del av nya tankar men också få bidra med sina egna. Detta sammanfaller väl 
med hur lärande i förbättringsarbete beskrivs (Norman, 2015; Weick, 2009). Vidare lyftes värdet av att 
få energi och behålla den egna orken och lusten till att vilja förbättra och förändra som en viktig del av 
co-designgruppen. Detta är en viktig del i att få ett hållbart förbättringsarbete och behålla kompetens 
inom en organisation. 
 
Den tredje generiska kategorin handlade om utveckling av organisationskultur som beskrevs i termer 
av att deltagandet i EBCD förbättrar samarbete och bidrar till en kontinuerlig utveckling av 
verksamheten. Gustavsson et al. (2015) beskriver vikten av att ta in och ta till sig närståendes 
perspektiv och erfarenheter och att personal ofta värderar sitt eget bidrag högre än närståendes. I den 
här studien lyfts att personal behöver lära om och se patientens makt över sin vård, samt vikten av att 
anhöriga ses som en resurs. Det handlar om att ändra verksamhetens kultur och syn på patienter, 
närstående och personal. 
 
I den här studien är det tydligt att delaktighet i metoder från EBCD påverkar individen, men också 
organisationen och att det krävs vissa förutsättningar för att möjliggöra ett deltagande och ett 
meningsfullt resultat. 
 

Metoddiskussion förbättringsarbete 
Förbättringsarbetet har utgått från Nolans förbättringsmodell och PDSA har varit ett genomgående 
arbetssätt. Syftet med PDSA-hjul är att stödja lärande, det är inte alltid som det önskade resultatet 
uppnås. En risk som finns är frånvaro av önskat utfall tolkas som att den prövade idén är fel, när det 
kan vara sättet som information formulerats och kommunicerats som brustit snarare än att idén i sig 
är fel. Användande av PDSA ställer krav på en lyhördhet och en förmåga att distansera sig från sitt eget 
arbete för att kunna värdera det som noteras i S-fasen (study) och för att sedan gå till ett agerande. 
Reed & Card (2014) beskriver i sin artikel att en av svårigheterna med PDSA är att förstå sitt 
sammanhang för att använda PDSA på rätt sätt. För att göra det krävs en förståelse för sin egen 
kontext men också förmågan att betrakta kontexten utifrån. Detta är en stor utmaning och något som 
kanske borde ha problematiserats mer under det här förbättringsarbetet. Projektgruppen har varit 
medveten om att det är lätt att bli hemmablind, men vad görs för att motverka det? Ett sätt har varit 
att använda BISAM och enhetschefsgruppen som en form av referensgrupper. 
 
Förbättringsarbetet riktade sig till NSPs alla heldygnsvårdsavdelningar och om det är att börja i det 
lilla för att om lyckat skala upp som är grundtanken med PDSA och förbättringsarbeten kan verkligen 
diskuteras. Dock var projektgruppen och enhetschefsgruppen överens om att en avgränsning till 
någon/några enheter inte skulle ge de möjligheter till utbyte och reflektion som den aktuella designen 
gjort. Framför allt gäller det hospiteringen, men även de insamlade synpunkterna från patientforum. 
Som designen sett ut fångas ett bredare spektrum av erfarenheter och förutsättningar upp. Utifrån vad 
som framkommit i fokusgrupper verkar det också vara en förutsättning att involvera flera enheter för 
att trygga för deltagare att delta i co-designgrupp. Oron för repressalier eller för att information från 
co-designgrupp skulle kunna användas i andra sammanhang lyftes. Ett förslag för att motverka detta 
är att personal och patienter/närstående med erfarenhet från samma enhet inte skulle sitta i samma 
grupp. 
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Syftet har varit att testa EBCD som metod, eller rättare sagt delar av EBCD. En fråga är hur många 
avsteg från den ursprungliga metoden/modellen som kan göras och fortfarande hävda att metoden 
följs? De förändringar som gjorts inom detta förbättringsarbete, har de följt principerna för EBCD i 
tillräcklig omfattning för att kunna sägas vara ett förbättringsarbete enligt EBCD eller något annat 
inspirerat av EBCD?  
 
Tiden har varit en begränsande faktor i både förbättringsarbetet och studien. För att kunna slutföra 
alla faserna i EBCD och följa upp och studera det hade en längre tid behövts. Det är möjligt att andra 
avväganden gjorts exempelvis kring utformning av triggerfilm och co-designgrupper om 
tidsperspektivet varit annorlunda. 
 
Rekrytering av patienter till co-designgrupp har varit svårt och i slutändan deltog inga nuvarande 
patienter, utan istället tidigare patienter. Har gruppen då varit en co-designgrupp? I en studie av 
EBCD inom psykiatrisk vård har patienter som deltagit inte vårdats i heldygnsvård de senaste 18 
månaderna, så det är kanske en anpassning som är nödvändig, även om deltagare i fokusgrupperna 
inte trodde att det behöver vara så. Svårigheterna som uppstått med rekrytering till co-
designgrupperna, framför allt vad gäller patienter och närstående, men också vad gäller personal, kan 
troligen också delvis förklaras med att projektledare inte själv finns i den verksamhet där 
rekryteringen förväntades ske, men också utifrån den pressade arbetssituation som för tillfället 
föreligger inom heldygnsvården. Utöver detta pågick en stor organisationsförändring på NSP i 
samband med att förbättringsarbetet startade och det har funnits en trötthet och minskad energi 
åtminstone från personalens håll för att delta i något nytt. 
 
Att använda hospitering som ett sätt att samla personals erfarenheter istället för intervjuer och 
observationer har fungerat på så sätt att det har uppskattats av de som varit involverade, intressanta 
synpunkter och reflektioner har återkopplats till projektgruppen och den egna verksamheten. De har 
också kunnat användas i den variant av triggerfilm som ingått i projektet. 
 
Vissa anpassningar gjordes av förbättringsarbetet utifrån att kontextet var psykiatrisk heldygnsvård, 
exempelvis den anpassade filmen och storleken på co-designgrupperna. De anpassningarna verkar 
vara nödvändiga även om filmen nog kan tas fram på annorlunda sätt som beskrivs ovan. Storleken på 
co-designgrupperna beskrevs som en förutsättning som underlättar rekrytering av patienter. Det lyftes 
även många tankar på hur rekrytering av deltagare till co-designgrupper kan göras för att få till en 
fungerande struktur. Det verkar finnas belägg för att anpassning av modellen EBCD behövs för att den 
ska vara användbar inom psykiatrisk heldygnsvård precis som beskriv av flera författare (Larkin et al., 
2015; Springham & Robert, 2015). 
 
Författaren var både projektledare för förbättringsarbetet och samtalsledare i co-designgruppen. Detta 
liksom att författaren är chef inom organisationen kan ha påverkat de som medverkat i 
förbättringsarbetet på olika sätt. Det har inte framkommit att deltagare känt sig pressade eller inte 
vågat ta upp det de vill. En deltagare har lyft att det varit positivt att höra från en hög chef att 
patientinvolvering är viktigt och önskvärt. Det kan ha funnits en önskan att vara till lags och lyfta det 
som författaren är intresserad av i exempelvis co-designgrupperna. När det gäller hospitering har 
författaren inte haft direktkontakt med de som hospiterat så här borde inte denna påverkan funnits. 
 

Metoddiskussion studie av förbättringsarbetet 
Elo et al. (2014) har beskrivit en checklista för användare av kvalitativ innehållsanalys som stöd för att 
förbättra trovärdigheten i analysen. Nedan följer en beskrivning av den här uppsatsens studie i 
relation till checklistan. Första delen berör insamlingsmetoden för data, hur forskaren valt och bedömt 
att det är den mest rimliga metoden för datainsamling och valet av frågor (beskrivande eller 
semistrukturerade). Fokusgrupp har valts som insamlingsmetod och bedömts lämpa sig väl, vilket 
beskrivs i metoddelen av uppsatsen. Styrkorna med val av metod är att den beskriver de deltagande 
personernas tankar kring ämnet, men fokusgrupper lämpar sig inte som underlag för att göra 
generaliseringar (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna blev mindre än planerat och mindre än 
rekommenderat i litteraturen (Wibeck, 2010) dock behöver inte en liten fokusgrupp innebära sämre 
validitet (Toner, 2009). Det kan finnas fördelar med en mindre grupp som kan skapa en större 
trygghet och utrymme för att dela sina tankar. 
 
Rekryteringsunderlaget för fokusgrupperna var de som deltagit i co-designgrupperna i 
förbättringsarbetet. Alla som deltog i co-designgrupp deltog också i studien så här fanns inget bortfall. 
Dock var det ett bortfall i co-designgrupperna och det har varit svårigheter att rekrytera till grupperna. 
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För studien blir det en begränsning då variationen i erfarenheter inte varit lika stor som tanken varit 
från början. Samtidigt var det en avgränsning som kändes nödvändig med tanke på studiens syfte att 
undersöka erfarenheter av att ha deltagit i EBCD. Eftersom syftet var att beskriva deltagarnas 
erfarenheter med en induktiv ansats valdes semistrukturerade frågor. Forskaren har ensam lett 
fokusgrupperna, tanke på en observatör har funnits men valdes bort dels för att grupperna var små, 
men också utifrån tanken om att det skulle bli en tryggare miljö utan någon som tyst sitter bredvid och 
observerar. Det har också varit ett aktivt val från forskarens sida att själv leda grupperna för att ha 
möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Forskaren har inte haft möjlighet att använda en annan 
fokusgruppsledare som haft insyn i förbättringsarbetet och EBCD.  
 
Ytterligare två områden täcks av rubriken insamlingsmetoden för data och det är forskarens 
medvetenhet om sin egen kompetens/förmåga samt hur insamlingsmetoden ska testas. Utfallet av 
fokusgrupperna har troligen påverkats av forskarens ovana vid metoden. Exempelvis svårigheter med 
att förhålla sig neutral i diskussioner och inte genom kroppsspråk eller verbal information styra 
deltagarnas inlägg. Kanske hade en testrunda med fokusgrupper kunnat förebygga detta. Det finns 
olika tankar om fokusgruppsledarens betydelse för utfallet (Wibeck, 2010). I den här studien har 
fokusgruppsledaren också lett co-designgrupperna och har ett intresse för EBCD, vilket deltagarna i 
fokusgruppen är medvetna om, hur detta påverkat gruppen är svårt att säga.  
 
Andra delen (Elo et al., 2014) berör organiseringsfasen, hur ska koder och kategorier skapas, finns 
överlappningar, för många koder? Här lyfts också på vilket sätt analysen bidrar till en översättning av 
data samt ackuratessen i återgivningen av data. Vidare att forskaren bör beakta hur trovärdigheten i 
analysprocessen och representativiteten kontrolleras. I denna studie är forskaren ovan vid både 
fokusgrupp och kvalitativ innehållsanalys. Eftersom forskaren är ovan vid kvalitativ innehållsanalys 
har en erfaren forskare deltagit i den analysprocessen för att uppnå interbedömarreabilitet och en 
högre kvalitet på analysen som helhet (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 
2004; Krippendorff, 2013).  
 
Den sista delen Elo et al. (2014) berör är återgivningen av resultatet, är det systematiskt och logiskt? 
Beskrivs kopplingen mellan data och resultat tydligt? Är det redovisat på ett sådant sätt att läsaren kan 
värdera detta och används citat på ett systematiskt sätt. Ambitionen i denna studie är att urval, 
angreppssätt och analys är beskriven så tydligt att läsaren får möjlighet att värdera trovärdigheten i 
resultatet. Dock är det svårt att dra en gräns för vad och hur i detalj olika moment beskrivs.  
 

Slutsatser 
 

 Hospitering har varit uppskattat av både medarbetare och chefer. I co-designgrupperna har 

detta lyfts som något väldigt värdefullt och som något som skulle kunna användas mer och 

utökas till fler yrkesgrupper. Hospitering för omvårdnadspersonal inom heldygnsvården har 

integrerats i verksamheten och ingår nu som en del i kompetensutveckling. 

 Vikten av att få dela andras verklighet, genom att besöka den på hospitering, se den beskrivas i 

en film eller höra någon berätta om den i co-designgrupp har beskrivits som värdefullt. 

Önskemålet är att detta på något sätt blir en del av det vardagliga arbetet och då krävs 

kontinuitet och en struktur som är hållbar. 

 EBCD är användbart inom psykiatrisk heldygnsvård. Vissa justeringar behövs jämfört med 

ursprungsmodellen. Exakt vilka och hur justeringarna ska se ut behöver studeras vidare. 

 Att rekrytera deltagare till co-designgrupper har varit svårt. Olika sätt att formulera 

information och sprida information har använts och lett till en viss ökning i antalet 

intresserade deltagare. Här behöver arbetas vidare med rekrytering, flera idéer kom upp i 

samband med fokusgruppsintervjuerna och co-designgrupperna. 

Implikationer  

Betydelse för den kliniska verksamheten 

Ett par patienter vårdade på en avdelning fick via den som hospiterade adekvata åtgärder till följd av 
fallriskbedömning, då hen som hospiterade är van vid detta från sin avdelning. Personalen på den 
mottagande avdelningen är inte van vid att hitta åtgärder för att hantera fallrisken som man bedömt, 
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men fick nu möjlighet att praktiskt lära sig. Tidigare var den insats som användes extravak, det vill 
säga att någon är med patienten som bedöms ha en fallrisk under stora delar av dygnet. Personal har 
själv tagit tag i att boka in sig på hospitering på enheter som de har intresse av, utanför strukturen för 
förbättringsarbetet. Hospitering har blivit en del av kompetensutvecklingen för omvårdnadspersonal 
inom heldygnsvården. Närstående och personal har knutit kontakter för ett fortsatt samarbete utanför 
verksamhetens kontext. Patienter har spontant kontaktat projektledare för förbättringsarbetet och 
uttryckt intresse för att vara med och utveckla verksamheten. 

Idéer om framtida förbättringsarbeten/forskning 

Att följa en hel EBCD-process inom psykiatrisk vård, det vill säga alla faser, med de eventuella 
anpassningar som görs vore väldigt spännande. En utmaning är att hitta det tidsmässiga tålamodet för 
att genomföra ett sådant projekt och en sådan studie. Tålamod både hos organisationen och hos de 
deltagande personerna. Att undersöka och fundera mer på hur filmer kan användas inom 
förbättringsarbete i psykiatrisk vård i vår allt mer uppkopplade och digitaliserade värld vore också 
väldigt intressant.  
 
Värdet för organisationskulturens utveckling och om EBCD kan påverka rekrytering och möjlighet att 
behålla personal vore intressanta aspekter att titta vidare på utifrån den situation som vården befinner 
sig i, med stora svårigheter med rekrytering och hög omsättning av personal.   
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Bilagor  

Bilaga 1 Skriftlig information till potentiella deltagare i co-designgrupp 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 


